โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2559 รหัสวิชา ก33901
รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ:มผ)
ครูผู้สอน นางอุราวรรณ ตั้งโสภณ

หน่วยการเรียน

วิธีการคะแนน
เก็บ
1.ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
2.ชีวิตมีคํา ชีวิตมีเป้าหมาย
20
3.รู๎คุณแผํนดิน

20

4.มุํงมั่นสูํเป้าหมาย

40

5.ชีวิตกับการทางาน

20

ชิ้นงาน/ลักษณะ
กิจกรรมในชั้นเรียน
กิจกรรมในชั้นเรียน
-ใบงาน
-กิจกรรมในชั้นเรียน
-ใบงาน
-กิจกรรมในชั้นเรียน
-ใบงาน
-กิจกรรมในชั้นเรียน
-ใบงาน

จานวนชิ้น กาหนดส่ง
1
1

16 - 20 พ.ค. 59
23 พ.ค. – 10 มิ.ย. 59

1

13 มิ.ย. – 8 ก.ค. 59

1

11 ก.ค. – 9 ก.ย. 59

1

12 ก.ย. – 22 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค33101
ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์ 5
2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นายเจนภพ มณีพงษ์
หัวหน๎ารายวิชา
2. นางสาวศากุน เทียนทอง
3. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
สถิติและข้อมูล
1.1 ตัวอยํางของกรณีหรือปัญหาที่
ประเมินผลงาน
ต๎องใช๎สถิติ
5 คะแนน
1.2 ความหมายของสถิติ
1.3 สถิติกับการตัดสินใจและ
วางแผน
1.4 ข๎อมูลและการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :
1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2.1 การแจกแจงความถี่ของข๎อมูล
2.2 การแจกแจงความถี่โดย
2. ประเมินผลงาน 5 คะแนน
ใช๎กราฟ
2.3 การวัดตาแหนํงที่ของข๎อมูล

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
รายงาน
( รายกลุํม )

กาหนดส่ง

1

ภายในวันที่
16 มิถุนายน
2559

1

ภายในวันที่
11 กรกฎาคม
2559
21-27 กรกฎาคม
2559

1

ภายในวันที่
22 สิงหาคม
2559

แบบทดสอบ
( รายบุคคล )
ใบงาน/สมุด
(รายบุคคล)

สอบกลางภาค

แบบทดสอบ 10 คะแนน

รายบุคคล

2.4 การวัดคํากลางของข๎อมูล
1. คําเฉลี่ยเลขคณิต
- คําเฉลี่ยเลขคณิต
ถํวงน้าหนัก
- คําเฉลี่ยเลขคณิตรวม
- การหาคําเฉลี่ยเลขคณิต
ของข๎อมูลที่แจกแจง
ความถี่แล๎ว
2. มัธยฐาน
3. ฐานนิยม

1. สอบเก็บคะแนน 15 คะแนน

แบบทดสอบ
( รายบุคคล )

2. ประเมินผลงาน 5 คะแนน

ใบงาน/สมุด
(รายบุคคล)

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
2.5 การวัดการกระจายของข๎อมูล
- พิสัย
- สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วิธีการเก็บคะแนน
1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
2. ประเมินผลงาน 5 คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :
การสารวจความคิดเห็น
3.1 วิธีสารวจความคิดเห็น
3.2 ตัวอยํางเรื่องที่เคยมีการสารวจ
ความคิดเห็นจากหนํวยงาน
ตําง ๆ
3.3 การนาผลการสารวจความ
คิดเห็นไปใช๎ประโยชน์
สอบปลายภาค

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
แบบทดสอบ
( รายบุคคล )

กาหนดส่ง

ใบงาน/สมุด
(รายบุคคล)

1

ภายในวันที่
5 กันยายน 2559

ประเมินผลงาน
5 คะแนน

รายงาน
( รายกลุํม )

1

ภายในวันที่
12 กันยายน
2559

แบบทดสอบ 30 คะแนน

รายบุคคล

17-22 กันยายน
2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค 33201
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
4 คาบ/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมินระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์ หัวหน๎ารายวิชา 2. นางสาวศากุน เทียนทอง
3. นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
หน่วยการเรียนรู้ /
เนื้อหาพอสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 การวัดค่ากลางของข้อมูล
- คําเฉลี่ยเลขคณิต
- มัธยฐาน
- ฐานนิยม
- คําเฉลี่ยเรขาคณิต
- คําเฉลี่ยฮาร์โมนิก
1.2 การวัดตาแหน่งที่หรือ
ตาแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูล
สอบกลางภาค
1.3 การวัดการกระจายของข้อมูล
- การวัดการกระจายสัมบูรณ์
- การวัดการกระจายสัมพัทธ์
- ความสัมพันธ์ระหวํางการแจก
แจงความถี่ คํากลาง และ
การกระจายของข๎อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :
การแจกแจงปกติ
2.1 คะแนนมาตรฐาน
2.2 การแจกแจงปกติ และโค้งปกติ

วิธีเก็บคะแนน
1. ทดสอบยํอย
( 1.1– 1.2 )
10 คะแนน
2. ประเมินผลงาน
5 คะแนน

แบบทดสอบ 10 คะแนน

1. ทดสอบยํอย
10 คะแนน
3. ประเมินผลงาน
5 คะแนน
1. ทดสอบยํอย
10 คะแนน
2. ประเมินผลงาน
5 คะแนน

ชิ้นงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวน (ชิ้น)
แบบทดสอบ

กาหนดส่ง

(รายบุคคล)

ใบงาน / สมุด
(รายบุคคล)

1

รายบุคคล

ภายในวันที่
15 ก.ค. 59

ภายในวันที่
21 – 27 ก.ค. 59

แบบทดสอบ
(รายบุคคล)

ใบงาน / สมุด
(รายบุคคล)

1

ภายในวันที่
15 ส.ค. 59

1

ภายในวันที่
29 ส.ค. 59

แบบทดสอบ
(รายบุคคล)

ใบงาน / สมุด
(รายบุคคล)

หน่วยการเรียนรู้ /
ชิ้นงาน
วิธีเก็บคะแนน
เนื้อหาพอสังเขป
ลักษณะ / ประเภท จานวน (ชิ้น)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :
1. ทดสอบยํอย
แบบทดสอบ
(รายบุคคล)
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
10 คะแนน
ใบงาน / สมุด
3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
2. ประเมินผลงาน
1
(รายบุ
ค
คล)
เชิงฟังก์ชันระหวํางข๎อมูล
5 คะแนน
3.2 แผนภาพการกระจาย
3.3 การประมาณคําของคําคงตัว
โดยใช๎วิธีกาลังสองน๎อยสุด
3.4 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
ของข๎อมูลที่อยูํในรูปอนุกรมเวลา
แบบทดสอบ 30 คะแนน
รายบุคคล
สอบปลายภาค

กาหนดส่ง
ภายในวันที่
16 ก.ย. 59

ภายในวันที่
19 – 22 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ศ 33101 ชื่อรายวิชา ทัศนศิลป์ เวลาเรียน 1
คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 80
:
20
ผู้สอน 1. นายปรมินทร์ เสมอภพ
หัวหน้ารายวิชา 2.
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 การจัดภาพ
องค์ประกอบศิลป์

หน่วยที่ 2 การวิจารณ์งาน
ศิลปะ
หน่วยที่ 3 ศิลปะนิยม
หน่วยที่ 4 ทัศนธาตุ

หน่วยที่ 5 การสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์
สอบปฏิบัติปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
การนาเสนอหน๎าชั้นเรียน
(10 คะแนน)
ใบงาน
(10 คะแนน)
ใบงาน
(10 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
การนาเสนอหน๎าชั้นเรียน
(10 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)
20 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
ฝึกปฏิบัติการจัดภาพ
1
องค์ประกอบศิลป์

กาหนดส่ง
10 มิถุนายน 2559

ใบงาน

1

24 มิถุนายน 2559

ใบงาน

1

8 กรกฎาคม 2559

สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์

1

ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์
ผลงานศิลปะ
สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์

15 กรกฎาคม 2558
1

22 กรกฎาคม 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้....................ศิลปะ................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....6.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา.......ศ 33102 ......... ชื่อรายวิชา.............ดนตรีไทย 3 .............1.....คาบ/สัปดาห์... 0.5 ...หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผูส้ อน 1. .........นายสุภวัชร.......ชาติการุณ............... หัวหน๎ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
สาระที่ 1 : ดนตรีไทยในยุคสมัยต่างๆ
1.สุโขทัย
2.อยุธยา
3.รัตนโกสินทร์
สาระที่ 2: ลักษณะการประสมวงดนตรีไทย
1.วงปี่พาทย์
2.วงมโหรี
3.วงเครื่องสาย
.
สาระที่ 3: ดนตรีประกอบการแสดง
1.โขน – ละคร
2.อารมณ์ของบทเพลง
3.ความหมายของเพลงในการประกอบการ
แสดง
สาระที่ 4ลักษณะประเภทเพลงไทย
1.เพลงหน๎าพาทย์
2.เพลงเถา
3.เพลงตับ
4.เพลงเรื่อง
5.เพลงเกร็ด
6.เพลงภาษา
.
สาระที่ 5 : ดนตรีพิธีกรรม
1.พิธีไหว๎ครูดนตรีไทย
2.งานพระราชพิธี
3.งานมงคล
4.งานอวมงคล

ตรวจใบงาน/สมุด
(20 คะแนน)

รายบุคคล

3

6 มิ.ย. 59

ตรวจใบงาน/รายงาน
(20 คะแนน)

รายบุคคล/รายกลุํม

2

1 ก.ค. 59

ตรวจใบงาน/
แบบทดสอบ
(20 คะแนน)

รายบุคคล

3

15 ส.ค. 59

ตรวจสมุด/ใบงาน
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

29 ส.ค. 59

สมุด/แบบทดสอบ
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

19 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ศ 30214 ชื่อรายวิชา (เพิ่มเติม) การออกแบบ เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 80
:
20
ผู้สอน 1. นายปรมินทร์ เสมอภพ
หัวหน้ารายวิชา 2.
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 การเขียนภาพขั้น
สูง

วิธีการเก็บคะแนน
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพ
1

กาหนดส่ง
10 มิถุนายน 2559

(10 คะแนน)
การนาเสนอหน๎าชั้นเรียน ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์
ผลงานศิลปะ
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 2 เส้น แสง เงา
หน่วยที่ 3 รูปร่าง รูปทรง
หน่วยที่ 4 ทัศธาตุ

หน่วยที่ 5 การจัดภาพ
สอบปฏิบัติปลายภาค

ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
การนาเสนอหน๎าชั้นเรียน
(10 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
20 คะแนน

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เขียนเส๎น แสง เงา

1

24 มิถุนายน 2559

ฝึกปฏิบัติ รูปรําง รูปทรง

1

8 กรกฎาคม 2559

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทัศนธาตุ

1

ฝึกการนาเสนอหน๎าชั้น
เรียนถึงผลงานของตนเอง
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด
ภาพ

15 กรกฎาคม 2558
1

22 กรกฎาคม 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ท33101 ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย 5
2 คาบ/สัปดาห์
1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต 2. นางสาวฮาดีหม๏ะ แวดะสง
หัวหน้ารายวิชา นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
คะแนนเต็ม
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
สาระที่ 1 : การอ่าน
1.ร๎อยแก๎ว ร๎อยกรอง
2.การอํานสรุปความ
3.การอํานวิเคราะห์และประเมินคํา
4.การแสดงความคิดเห็น
5.การนาความรู๎มาพัฒนาการอําน
สาระที่ 2 : การเขียน
1.การใช๎โวหารในการเขียน
2.การเขียนบรรยาย
3.การพรรณนา
4.การเขียนยํอความ
5.การเขียนรายงาน
สาระที่ 3 : การฟัง การดู และการพูด
1.พูดสรุปใจความเรื่องที่ฟังและดู
2.เลําเรื่องยํอจากเรื่องที่ฟังและดู
3.การแสดงความคิดเห็น
4.การใช๎ภาษาแสดงทรรศนะ
5.มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
สาระที่ 4 : หลักการใช้ภาษา
1.ธรรมชาติของภาษา
2.การเลือกใช๎คา กลุํมคา การสร๎างประโยค
3.เหตุผลกับภาษา
4.ระดับภาษา
5.การแตํงฉันท์
สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม
1.กาพย์เหํเรือ
2.เสภาเรื่องขุนช๎างขุนแผน
3.ไตรภูมิพระรํวง
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

กาหนดส่ง

10 คะแนน

- ใบงาน
- แบบทดสอบ

2 ชิ้น

พฤษภาคม

10 คะแนน

- เขียนรายงาน
- แบบทดสอบ

2 ชิ้น

มิถุนายน

10 คะแนน

- พูดรายงาน
- ทํองอาขยาน
- แบบทดสอบ

1 เรื่อง

กรกฎาคม

10 คะแนน

- ใบงาน
- แบบทดสอบ

2 ชิ้น

สิงหาคม

20 คะแนน

- ใบงาน
- แบบทดสอบ

3 ชิ้น
(เรื่องละ 1 ชิ้น)

สิงหาคม

10 คะแนน
30 คะแนน
100 คะแนน

-แบบทดสอบ
-แบบทดสอบ

1 ชิ้น
1 ชิ้น
12 ชิ้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ท 30211 ชื่อรายวิชา วรรณกรรมท๎องถิ่น 2 คาบ / สัปดาห์ 1 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
หัวหน๎ารายวิชา 1. นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ ผู๎สอน 1. นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บ
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
คะแนน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 : สิ่งที่หลงลืม
ตลอดภาคเรียน
1. ความหมายของวรรณกรรม 10 คะแนน
- การค๎นคว๎าอิสระ :
1 เรื่อง
ท๎องถิ่น
วรรณกรรมที่ชอบ
13 มิถุนายน
2. ตัวอยํางวรรณกรรมท๎องถิ่น
3. การแพรํของวรรณกรรม
หน่วยที่ 2 : หัวใจกระดาษ
1. ประโยชน์ของวรรณกรรมท๎องถิ่น
20 คะแนน
- กิจกรรมกลุํม : การ
1 เรื่อง
2. คุณคําด๎านเนื้อหาของวรรณกรรม
นาเสนอผลงาน
ท๎องถิ่น
4 กรกฎาคม
3. คุ ณคําด๎ านภาษาและวรรณศิล ป์
ของวรรณกรรมท๎องถิ่น
4. คุณ คํ า ด๎า นสั งคมและวั ฒ นธรรม
ของวรรณกรรมท๎องถิ่น
* ทดสอบกลางภาค
10 คะแนน
ทดสอบกลางภาค
18 กรกฎาคม
หน่วยที่ 3 : มรดกของวรรณกรรม
1. ผลที่เกิดจากวรรณกรรมท๎องถิ่น
10 คะแนน
- กิจกรรมกลุํม : การ
1 เรื่อง
1 สิงหาคม
2. วรรณกรรมในปัจจุบัน
นาเสนอผลงาน
หน่วยที่ 4 : คลื่นลูกใหม่
1 . ก า ร ส ร๎ า ง ว ร ร ณ ก ร ร ม จ า ก 20 คะแนน
- กิจกรรมกลุํม :
1 เรื่อง
17 กันยายน
วรรณกรรมท๎องถิ่น
วรรณกรรมแตํงเอง
* ทดสอบปลายภาค
30 คะแนน
ทดสอบปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ท30221
ชื่อวิชา งานประพันธ์ประเภทเรื่องสั้น จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน
ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง
หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : ลักษณะงานประพันธ์
ประเภทเรื่องสั้น
- ลักษณะของเรื่องสั้น
- ความแตกตํางระหวํางเรื่องสั้น
กับนวนิยาย
- ประเภทของเรื่องสั้น
- องค์ประกอบของเรื่องสั้น
หน่วยที่ 2 : อํานและพิจารณางาน
ประพันธ์ประเภทเรื่องสั้น
- การเขียนแนะนาหนังสือ
- แนวการวิจารณ์เรื่องสั้นพื้นฐาน
หน่วยที่ 3 : การศึกษาค้นคว้า
และนาเสนอ
- หลักการศึกษาค๎นคว๎า
- การนาเสนอข๎อมูล
สอบกลางภาค

คะแนน
เต็ม

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดสํงงาน

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

10

ใบงาน
และตอบคาถาม

2

ภายใน 11 มิ.ย. 59

30

ใบงานและ
เขียนวิจารณ์เรื่องสั้น

2

ภายใน 31 ก.ค. 59

1

ภายใน 25 ก.ค. 59

20

10

แบบทดสอบ

1

สอบปลายภาค

30

แบบทดสอบ

1

รวม

100

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ท30224
ชื่อวิชา ภาษาวรรณศิลป์ในบทร้อยแก้ว จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน
ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนน
เต็ม

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวน
ชิ้น

กาหนดส่งงาน

ใบงาน
และตอบคาถาม

2

ภายใน 11 มิ.ย. 59

30

ใบงานและ
เขียนวิจารณ์
บทร๎อยแก๎ว

2

ภายใน 31 ก.ค. 59

20

รายงาน

1

ภายใน 25 ก.ค. 59

- ประเภทของรสในวรรณคดี
สอบกลางภาค

10

แบบทดสอบ

1

สอบปลายภาค

30

แบบทดสอบ

1

รวม

100

หน่วยที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นของภาษาวรรณศิลป์
- ลักษณะของวรรณศิลป์
- วรรณศิลป์ในคา

10

- วรรณศิลป์ในประโยค
- วรรณศิลป์ในความ
หน่วยที่ 2 : ภาษาวรรณศิลป์ในบทร้อยแก้ว
- ร๎อยแก๎วในวรรณคดีไทยโบราณ

- ความเปลี่ยนแปลงของบทประพันธ์ร๎อยแก๎ว
- เนื้อหาในบทร๎อยแก๎วไทยปัจจุบัน
หน่วยที่ 3 : รสในวรรณคดี
- ความหมายของรสในวรรณคดี
- ความสาคัญของรสในวรรณคดี
- อารมณ์สะเทือนใจกํอให๎เกิดรส

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ว33101 ชื่อรายวิชา พันธุกรรมและสิ่งแวดล๎อม จานวน 2 คาบ/สัปดาห์
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน นางสาวชญานี วจนะศิริ
หัวหน๎ารายวิชา
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ระหว่างภาค
บทที่1 พันธุกรรม
-แบบทดสอบตาม
1.1. ลักษณะพันธุกรรม
1.2 โครโมโซมและการถํายทอดทางพันธุกรรม ตัวชี้วัด (30 คะแนน)
1.3 การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
1.4 วิวัฒนาการ
1.5 เทคโนโลยีชีวภาพ
-การปฏิบตั ิการ

ทดลอง รายงานการ
ทดลอง สมุดบันทึก
(10 คะแนน )

บทที่2 สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ
2.1 ระบบนิเวศ
2.2 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบ
นิเวศ
2.3 วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
2.4 การเปลี่ยนแปลงแทนที่
2.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสํงแวดล๎อม

-สอบกลางภาค

บทที่3 ความหลากหลายทางชีวภาพ
3.1 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
3.2 ความหลากหลายของสปีชีส์

สอบปลายภาค
(30 คะแนน )
-เนื้อเรื่องบทที่2-3
เป็นข๎อสอบปรนัย

(10 คะแนน

-งานและแบบฝึกหัด

การทาผังมโนทัศน์
และตารางการแปร
ผันทางพันธุกรรมทั้ง
ครอบครัว (20
คะแนน)

1.0 หนํวยกิต

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
-

ตามหนํวยการ
เรียนรู๎
ประเมินจาก
การปฏิบัติ
การเขียน
รายงาน
การอภิปรายผล
การออกแบบ
การทดลอง

- ข๎อสอบอัตนัย10
ข๎อ

1บท

ภายในวันที่
7-10 มิ.ย
2559

1 ชิ้น

20-24 มิ.ย
2559

1 ฉบับ

1 ชิ้น
- งานกลุํม
- แบบฝึกหัดของ
แตํละหนํวย

รายบุคคล เป็น
ข๎อสอบปรนัย
60 ข๎อ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1

กาหนดส่ง

1 ฉบับ

ระหว่างวันที่
21-27 ก.ค.
2559

22-26 ส.ค.
2559

ระหว่าง 1422 ก.ย.
2559

ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ว33102

ชื่อวิชา พลังงาน
จานวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค:ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน นายสิริชัย โชติกมณิย์

หนํวยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป
หน่วยที่ 1: คลื่นกล
- ปริมาณที่เกี่ยวกับคลื่น
- อัตราเร็วของคลื่น
- การรวมคลื่น
- สมบัติของคลื่น
1. การสะท๎อน
2. การหักเห
3. การเลีย้ วเบน
4. การแทรกสอด

หน่วยที่ 2: เสียง
- การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง
- อัตราเร็วของเสียง
- ความถี่ของคลื่นเสียง
- ลักษณะทางกายภาพของคลื่น
เสียง
1. ความดัง
2. ระดับเสียง
3. คุณภาพของเสียง
- การเกิดบีตส์

หนํวยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น

สอบยํอยอัตนัย
(20 คะแนน)

ตามหนํวยการเรียนรู๎
(รายบุคคล ข๎อสอบ 20
ข๎อ)

สอบยํอยอัตนัย
(10 คะแนน)

ตามหนํวยการเรียนรู๎
(รายบุคคล ข๎อสอบ 10
ข๎อ)
ข๎อสอบปรนัย 30 ข๎อ

สอบกลางภาค
(10 คะแนน)

วิธีเก็บคะแนน

1 ฉบับ

1 ฉบับ

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น

1.0 หนํวยกิต

กาหนดสํงงาน

ภายใน 16 มิย.
2559

ภายใน 14 ก.ค.
2559

กาหนดสํงงาน

หน่วยที่ 3: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
-

-

ความสัมพันธ์ระหวําง
สนามไฟฟ้าและ
สนามแมํเหล็ก
การเกิดคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า
สเปกตรัมของคลื่น
แมํเหล็กไฟฟ้า

หน่วยที่ 4: พลังงานนิวเคลียร์
- การค๎นพบกัมมัรตภาพรังสี
- ไอโซโทป
- กัมมันตภาพรังสี
- ครึ่งชีวิต
- ปฏิกิริยานิวเคลียร์
- การประยุกต์ใช๎พลังงาน
นิวเคลียร์และ
กัมมันตภาพรังสี
- การวัดปริมาณ
กัมมันตภาพรังสี
- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

สอบยํอยอัตนัย
(10 คะแนน)

ตามหนํวยการเรียนรู๎
(รายบุคคล ข๎อสอบ
10 ข๎อ)

1 ฉบับ

ภายใน 30 ก.ค. 2559

สอบยํอยอัตนัย
(10 คะแนน)
เขียนรายงานการทดลอง
10 คะแนน

ตามหนํวยการเรียนรู๎
10 ข๎อ
- ประเมินจากการ
เขียนรายงานการ
ทดลองหลังจาก
ปฏิบัติการทดลอง
รายบุคคล

1 ฉบับ

ภายใน 29 ส.ค. 2559

แบบทดสอบปลายภาค
ปรนัย (30 คะแนน)

1 ฉบับ

สอบหนํวยที่1-4
แบบทดสอบ 60 ข๎อ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ว33204

ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ 4

จานวน 4 คาบ/สัปดาห์

2 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายเรวัตต์ นกสวําง หัวหน๎ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สาระที่ 1 : ไฟฟ้าสถิตย์
1. การทาให๎เกิดประจุ , แรงระหวํางประจุ
2. สนามไฟฟ้า , แรงไฟฟ้า
3. ศักย์ไฟฟ้า , ความตํางศักย์
4. งานในการเลื่อนประจุ
5. ความจุไฟฟ้า , ตัวเก็บประจุ
6. พลังงานสะสมบนตัวเก็บประจุ
7. การถํายเทประจุ
สาระที่ 2 : ไฟฟ้ากระแส
1. กระแสไฟฟ้า , แรงเคลื่อนไฟฟ้า
2. ตัวต๎านทาน , กฎของโอห์ม , Rรวม
3. วงจรไฟฟ้า , กฎเคอร์ชอฟ
4. การหาความตํางศักย์ ระหวํางจุดในวงจร
5. เครื่องวัดปริมาณทางไฟฟ้า

วิธีการเก็บคะแนน
- Quiz 5 คะแนน
- สมุด + Lab + work
+ clip 10 คะแนน
- สอบกลางภาค
10 คะแนน

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

กาหนดส่ง
ภายใน

Work 1-5

ภายใน
20
มิถุนายน

แบบฝึกหัดท๎ายบท
Clip เฉลย

5 ครั้ง

1 บท
1 ข๎อ/คน

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด + Lab + work
+ clip 10 คะแนน
- สอบปลายภาค
10 คะแนน

Lab : การอํานกับตํอตัว

ต๎านทาน
Lab : การอําน
เครื่องมือวัด และ หา
คํา
Work 6-10

6. พลังงานไฟฟ้า กาลังไฟฟ้า
สาระที่ 3 : แมํเหล็กไฟฟ้า
1. ธรรมชาติของแมํเหล็ก , สนามแมํเหล็กโลก
2. แรงของสนามแมํเหล็กตํอประจุ
3. การเหนี่ยวนาของแมํเหล็กกับไฟฟ้า
4. โมเมนต์ของแรงคูํควบในขดลวดที่มไี ฟฟ้า
5. กระแสเหนี่ยวนา
6. หม๎อแปลงไฟฟ้า

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
Lab : ไฟฟ้าสถิต
2 lab
Lab : ตัวเก็บประจุ

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด + Lab + work
+ clip 10 คะแนน
- สอบปลายภาค
10 คะแนน

วิธีการเก็บคะแนน

สาระที่ 4 : ไฟฟ้ากระแสสลับ และ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า - Quiz 5 คะแนน
- สมุด + Lab + work
1. ปริมาณของไฟฟ้ากระแสสลับ และสมการ

2 lab
5 work
1 บท

แบบฝึกหัดท๎ายบท
Clip เฉลย

1 ข๎อ/คน

Lab : สนามแมํเหล็ก

2 lab

Lab : ไดนาโม
Work 11-15

5 work

แบบฝึกหัดท๎ายบท
Clip เฉลย

1 บท

ภายใน
18
กรกฎาคม

ภายใน
22 สิงหาคม

1 ข๎อ/คน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
Lab : ออสซิโลสโคป
3 lab
, วงจร RCL , เกรตติ้ง

กาหนดส่ง

2. วงจร R C L
3. พลังงานไฟฟ้า และ การใช๎พลังงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ
4. ลักษณะสาคัญของคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า
5. การสร๎างคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า
6. ประโยชน์ และอันตรายจากคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า

+ clip 10 คะแนน
- สอบปลายภาค

10 คะแนน

Work 16-20

แบบฝึกหัดท๎ายบท
Clip เฉลย

5 work
1 บท

ภายใน
15 กันยายน

1 ข๎อ/คน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว33224
ชื่อวิชา เคมี 4
จานวน 3 ชั่วโมง
1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายรุ่งโรจน์ สมนิล
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/
ประเภท
บทที่ 1 ไฟฟ้าเคมี
1. ปฏิกิริยารีดอกซ์
2. การดุลสมการรีดอกซ์
- การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช๎เลข
ออกซิเดชัน
- การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช๎ครึ่ง
ปฏิกิริยา
3. เซลล์ไฟฟ้าเคมี
- เซลล์กัลวานิก
 การเขียนแผนภาพเซลล์กัลวานิกซ์
และสมการไอออนิก
 ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และ
ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์
 เซลล์ความเข๎มข๎น
 ประเภทของเซลล์กล
ั วานิก
- เซลล์อิเล็กโทรไลติก
 การแยกสารไอออนิกที่
หลอมเหลวด๎วยกระแสไฟฟ้า
 การแยกสารละลายด๎วย
กระแสไฟฟ้า
 การชุบด๎วยไฟฟ้า
 การทาโลหะให๎บริสุทธิ์โดยใช๎
เซลล์อิเล็กโทรไลติก
- การกัดกรํอนของโลหะและการ
ป้องกัน
4. ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่เกีย่ วข๎อง
กับเซลล์ไฟฟ้าเคมี
- แบตเตอรี่อเิ ล็กโทรไลต์ของแข็ง
- แบตเตอรี่อากาศ
- การทาอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้าทะเล

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

- Quiz (5 คะแนน)

- ตามหนํวยการ
เรียนรู๎
(รายบุคคล
ข๎อสอบอัตนัย )

- แบบทดสอบตามตัวชี้วัด - ตามหนํวยการ
(15 คะแนน)
เรียนรู๎
(รายบุคคล
ข๎อสอบอัตนัย )
- การปฏิบัติการ
ทดลอง รายงานการ
ทดลองและอภิปรายผล
การทดลอง (5 คะแนน)
-ใบงาน,แบบฝึกหัด (10
คะแนน)

- ประเมินจาก
การปฏิบัติการ
ทดลอง การ
เขียนรายงาน
การอภิปรายผล
(กิจกรรมกลุํม)

จานวนชิ้น

5 ชิ้น

ภายใน
20 ก.ค. 59

1 ฉบับ

ภายใน
15 ก.ค. 59

1 ชุดการ
ทดลอง

ภายใน
8 ก.ค. 59

1 ชุด

ภายใน 15 ก.ค.
59

-ประเมินจากใบ
งานและสมุด
- สอบกลางภาค
(10 คะแนน)
หนํวยที่ 1 เป็นข๎อสอบ
ปรนัย

วิธีเก็บคะแนน

- รายบุคคล
เป็นข๎อสอบ
ปรนัยจานวน
30 ข๎อ

1 ฉบับ

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

ระหวํางวันที่
21– 27 ก.ค. 59

กาหนดส่ง

บทที่ 2 ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ใน
อุตสาหกรรม
1. อุตสาหกรรมแรํ
- แรํทองแดง
- แรํสังกะสีและแคดเมียม
- แรํดีบุก
- แรํโคลัมไบต์ – แทนทาไลต์
- แรํทังสเตน
- แรํพลวง
- แรํเซอร์คอน
- แรํรัตนชาติ
2. อุตสาหกรรมเซรามิกส์
- วัตถุดิบที่ใช๎ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์
- การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
- การเผาและเคลือบ
- ผลิตภันฑ์เซรามิกส์
 ผลิตภัณฑ์แก๎ว
 ปูนซีเมนต์
3. อุตสาหกรรมที่เกีย่ วข๎องกับโซเดียมคลอ
ไรด์
- การผลิตโซเดียมคลอไรด์
- การผลิตโซเดียวไฮดรอกไซด์และแก๏ส
คลอรีน
 การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช๎
เซลล์เยื่อแลกเปลีย่ นไอออน
- การผลิตโซดาแอช
- การผลิตสารฟอกขาว
4. อุตสาหกรรมปุย๋
- ประเภทของปุ๋ย
- ปุ๋ยไนโตรเจน
- ปุ๋ยฟอสเฟส
- ปุ๋ยโพแทส
- ปุ๋ยผสม

\

- แบบทดสอบตามตัวชี้วัด - ตามหนํวยการ
(10 คะแนน)
เรียนรู๎
(รายบุคคล
ข๎อสอบอัตนัย )
-ใบงาน,แบบฝึกหัด (10
คะแนน)
-ประเมินจากใบ
งานและสมุด
- ทารายงานและนาเสนอ
เรื่อง ธาตุและ
- เป็นกลุํมๆ ละ
สารประกอบ
5-7 คน
(10 คะแนน)
(กิจกรรมกลุํม)

- สอบปลายภาค
(30 คะแนน)
หนํวยที่ 2-3 เป็นข๎อสอบ
ปรนัย

- รายบุคคลเป็น
ข๎อสอบปรนัย
จานวน 60 ข๎อ

1 ชิ้น

ภายใน
9 ก.ย. 59

1 ชุด

ภายใน
13 ก.ย. 59

1 เลํม

ภายใน
13 ก.ย. 59

1 ฉบับ

14 – 22 ก.ย.
59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว33244 ชื่อรายวิชา ชีววิทยา 4 จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอุบล บุญชู หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
บทที่ 1การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
1 การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล
2. กฎแหํงการแยกตัว
3. กฎแหํงการรวมกลุํมอยํางอิสระ
4. การทดสอบจีโนไทป์
5. ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือจากกฎของ
เมนเดล
บทที่ 2 ยีนและโครโมโซม
1. การค๎นพบสารพันธุกรรม
2. ยีนอยูํที่ไหน
3. การค๎นพบบทบาทของโครโมโซม
4. จีโนม
5. สํวนประกอบทางเคมีของ DNA
6. โครงสร๎างของ DNA
7. สมบัติของสารพันธุกรรม
8. การจาลองตัวของ DNA
9. DNA ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมได๎อยํางไร
10. มิวเทชัน

บทที่ 3 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
1. ความเป็นมาของพันธุวิศวกรรม
2. พันธุวิศวกรรมกับการประยุกต์ใช๎ประโยชน์
3. พันธุศาสตร์กับการประยุกต์ใช๎ประโยชน์ตํอ
มนุษย์

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

1. ใบงาน การถํายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม
(5 คะแนน)

-รายบุคคล
1 ฉบับ
ตอบคาถามลงในใบ
งาน

ภายในวันที่
10 มิ.ย. 2559

2. แบบทดสอบตามผลการ
เรียนรู๎ท๎ายบทเป็นข๎อสอบ
อัตนัย 10 ข๎อ
(5 คะแนน )

-รายบุคคล
แบบทดสอบอัตนัย

1 ฉบับ

ภายในวันที่
30 มิ.ย. 2559

1. ใบกิจกรรม การสกัด
DNA
(5 คะแนน )

- รายบุคคล
ทดสอบทักษะการ
ปฏิบัติการและ
รายงานผลการ
ทดลอง

1 กิจกรรม

ภายในวันที่
8 ก.ค.2559

ภายในวันที่
15 ก.ค 2559

2.แบบทดสอบตามผลการ
เรียนรู๎ท๎ายบทเป็นข๎อสอบ
อัตนัย 10 ข๎อ
(10 คะแนน )

- รายบุคคล
แบบทดสอบ
อัตนัย

สอบกลางภาค
(10 คะแนน)
หนํวยที่ 2 เป็นข๎อสอบปรนัย

- รายบุคคล
1 ฉบับ
เป็นข๎อสอบปรนัย
จานวน 40 ข๎อ

ระหวํางวันที่
21-27 ก.ค.
2559

แบบทดสอบตามผลการ
เรียนรู๎ท๎ายบท
เป็นข๎อสอบอัตนัย 10 ข๎อ
(5 คะแนน)

- รายบุคคล
แบบทดสอบอัตนัย

ภายในวันที่
19 ส.ค 2559

จัดนิทรรศการพันธุวิศวกรรม -กิจกรรมกลุํม
นาไทยพัฒนา (สัปดาห์
กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 20 คะแนน ) วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

กาหนดส่ง

วิธีเก็บคะแนน

1 ฉบับ

1 ฉบับ

1นิทรรศการ ภายในวันที่
18 ส.ค.2559

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

บทที่ 4 วิวัฒนาการ
1. หลักฐานที่บํงบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2 แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
3 พันธุศาสตร์ประชากร
4 ปัจจัยที่ทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของ
แอลลีล
5 กาเนิดของสปีชีส์
6 วิวัฒนาการกับความหลากหลายทางชีวภาพ

1. ใบงาน พันธุศาสตร์
ประชากร
(5 คะแนน )

รายบุคคล
ตอบคาถามลงในใบ
งาน

2.แบบทดสอบตามผลการ
เรียนรู๎ท๎ายบทเป็นข๎อสอบ
อัตนัย 10 ข๎อ
(5 คะแนน )
สอบปลายภาค
(30 คะแนน )
-เนื้อเรื่องบทที่2-3 เป็น
ข๎อสอบปรนัย

- รายบุคคล
แบบทดสอบอัตนัย

รายบุคคล เป็น
ข๎อสอบปรนัย
60 ข๎อ

1 ฉบับ

1 ฉบับ

1 ฉบับ

ภายในวันที่
26 ส.ค. 2559
ภายในวันที่ 4
ก.ย 2559

ระหวําง 1422 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา จ 33201 ชื่อวิชา ภาษาจีน 1 จานวน 6 ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. นางสาวธัญมน เทพูปถัมภ์ หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : 第一课

วิธีเก็บคะแนน
-สอบศัพท์

你的手机关机了。 -สอบท้ายบทเรียน
มือถือของคุณปิดแล้ว
-คัดจีน
-สมุดแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 2 :第二课

-สอบศัพท์

她买了不少工艺品。 -สอบท้ายบทเรียน
หล่อนซื้อของประดิษฐ์มือไม่น้อย -คัดจีน
-สมุดแบบฝึกหัด
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 3 第三课
我想租一套房子。
ฉันคิดว่าฉันจะเช่าห้องชุด

-สอบศัพท์
-สอบท้ายบทเรียน
-คัดจีน
-คัดจีน

-สมุดแบบฝึกหัด
咱们去饭店吃饭吧。
พวกเราไปกินข้าวร้านอาหารกันเถอะ
สอบปลายภาค

ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
การสอบ

2 ครั้ง

(30คะแนน)
งานเดี่ยว

กาหนดส่งงาน
ภายใน
16-21พฤษภาคม2559

2 ชิ้น

(15คะแนน)

2 ครั้ง

ภายใน

(ไม่ส่งติด ร)
การสอบ

23-30พฤษภาคม2559

(30คะแนน)
งานเดี่ยว

2 ชิ้น

(15 คะแนน)

2 ครั้ง

ภายใน

(ไม่ส่งติด ร)
10 คะแนน

-สมุดแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 4 第四课

ชิ้นงาน/ภาระงาน

การสอบ

20-30 มิถุนายน2559

(30คะแนน)
งานเดี่ยว

2 ชิ้น

(15 คะแนน)

2 ชิ้น

ภายใน

(ไม่ส่งติด ร)
งานเดี่ยว
(ไม่ส่งติด ร)

20-30 มิถุนายน2559

( 15 คะแนน)
30 คะแนน

หมายเหตุ 1. ระยะเวลากาหนดส่งงานการนัดสอบในแต่ละบทและสัดส่วนคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม
2. สมุดคัดจีนจะกาหนดส่งครั้งละ 3 บทเรียนถ้าผู้เรียนไม่ส่งจะติดผลการเรียน ร
3. สมุดแบบฝึกหัดจะกาหนดส่งเมื่อเรียนในแต่ละบทเรียนจบแล้ว
4. สัดส่วนคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้
5. การสอบศัพท์ท้ายบทนั้นจะให้โอกาสสอบ2ครั้งแล้วเลือกคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ญ 33201
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่น 5
จานวน 120 ชั่วโมง
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

ปีการศึกษา 2559
3.0 หน่วยกิต

ชิ้นงาน/ภาระงาน

วิธีเก็บคะแนน

กาหนดส่งงาน

หน่วยที่ 1 : 学校のけいじばん
บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-แบทดสอบ

ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
-งานเดี่ยว (5 คะแนน)
1 ชิ้น

-สอบสนทนา

-งานกลุํม

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

หน่วยที่ 2 : 文化祭
ปัญหาสังคม

-เรียงความ

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายใน 24/มิ.ย./59

-สอบสนทนา

-งานกลุํม

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

หน่วยที่ 3 : 待ち合わせ
การนัดพบ

-สอบสนทนา

-งานกลุํม

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายใน 15/ก.ค./59

-แบบทดสอบ

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

สอบกลางภาค

แบบทดสอบ
60 นาที
-สอบสนทนา

-งานกลุํม

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -3
ภายใน 26/ส.ค./59

-แบบทดสอบ

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

หน่วยที่ 5 : 社会問題
ปัญหาสังคม

-สุนทรพจน์

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายใน 2/ก.ย./59

-แบบทดสอบ

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

หน่วยที่ 6 : 将来
อนาคต

-สุนทรพจน์

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายใน 9/ก.ย./59

-แบบทดสอบ

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

หน่วยที่ 4 : 学校の規則
กฎระเบียบโรงเรียน

สอบปลายภาค
รวม

แบบทดสอบ
60 นาที

(10 คะแนน)

ภายใน 31/พ.ค./59

(30 คะแนน)
100 คะแนน

ปรนัย
หน่วยที่ 4 -6

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ญ 30205
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่นรอบรู๎ 1
จานวน 4 ชั่วโมง
2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. Shunya nagao
หัวหน๎ารายวิชา
หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนํวยที่ 1 : 家族に関する漢字
健康に関する言葉

หนํวยที่ 2 : コンビニに関する漢字
家の中に関する言葉

หนํวยที่ 3: おくり物に関する漢字
人間関係に関する言葉

สอบกลางภาค
หนํวยที่ 4 : デートに関する漢字
意見に関する言葉

หนํวยที่ 5 : 町に関する漢字
町に関する言葉

หนํวยที่ 6: 学生に関する漢字
失敗・事故に関する言葉

สอบปลายภาค
รวม

วิธีเก็บคะแนน
-ใบงาน
-แบบทดสอบ
-ใบงาน
-แบบทดสอบ
-ใบงาน
-แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
60 นาที
-ใบงาน
-แบบทดสอบ
-ใบงาน
-แบบทดสอบ
-ใบงาน
-แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
60 นาที

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
10
(คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
30
(คะแนน)
100 คะแนน

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น

กาหนดสํงงาน
ภายใน 5/มิ.ย/59

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 19/มิ.ย/59

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 15/ก.ค/59

-1 ชิ้น

-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -3
ภายใน 14/ส.ค/59

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 28/ส.ค/59

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 9/ก.ย/59

-1 ชิ้น
ปรนัย
หน่วยที่ 4 -6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ฝ33201
ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 5
4 คาบ / สัปดาห์ 2.0 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน นางสาวแรกรัก บุญอยูํ
หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

กาหนดสํง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

23 พฤษภาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

20 มิถุนายน

งานกลุํม

1 ชิ้น

27 มิถุนายน

หนํวยที่ 1เรื่อง Nationalités
et origines
- Parler de la nationalité et
- ออกมาพูดหน๎าชั้นถึง
l’origines
สัญชาติและบ๎านเกิดของ
- Décrire ton caractère et ตนเอง (5 คะแนน)
celui de tes copains
- Parler de la vie au
college et de ton emploi
du temps
- Poser des questions

- เขียนบรรยายถึง
บุคลิกลักษณะของตนเองและ
เพื่อน และพูดถึงการใช๎ชีวิต
ในโรงเรียนและงานอดิเรก
(10 คะแนน)

หนํวยที่ 2 เรื่อง La maison
- Localiser dans l’espace
- Exprimer un désir

- พูดแสดงความรู๎สึกของ
ตนเอง (5 คะแนน)

- Faire visiter ta maison
- Décrire ta chambre

- อํานบทความและตอบ
คาถามเรื่อง “Ici, ma
maison et ma chambre”
(10 คะแนน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา

2559
รหัสวิชา ฝ 33203
ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสอําน – เขียน 1 2 คาบ / สัปดาห์ 1 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

หนํวยที่ 1เรื่อง Ma histoire
- Les pronoms personnelle
- Les pronom
démomnstratif
- Les pronoms relatif
-Décire les images
หนํวยที่ 2 Authentique
texte
- Dialogue et Répondez
aux question
- Les expressions de
téléphoner
สอบกลางภาค
หนํวยที่ 3 เรื่อง Le journal
- Passage à l’écrit
- Accord du participle
passé
- Le dialogue
หนํวยที่ 4 Prendre des
notes
- Le future antérieur
- Les verbes et les infinitifs
-Les complements
Circonstanciel
สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

กาหนดสํง

-แบบทดสอบ ตอบคาถาม
และแตํงประโยค
(15 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

23 พฤษภาคม

-แบบทดสอบ ตอบคาถาม
จากบทสนทนา (10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

27 มิถุนายน

-แบบทดสอบบทอํานและแตํง
ประโยคตํอจากเนื้อเรื่องที่ให๎
(15 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

11 สิงหาคม

- ใบงาน Temps
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

9 กันยายน

- ใบงานบทอํานและตอบ
คาถาม (10คะแนน)
30 คะแนน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

16 กันยายน

10 คะแนน

ผู๎สอน นางสาวแรกรัก บุญอยูํ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ฝ33205 ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสรอบรู๎ 1 4 คาบ / สัปดาห์ 2.0 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก๎ว
หน่วยการเรียน/
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนํวยที่ 1เรื่อง Grand jeu
du collège français
- Les vacances pour
les collège
- Jouer des jeux sur
le collège français
- Les vocabulaires sur
le collège français
หนํวยที่ 2 เรื่อง La vie de
château
- Les histoires des
châteaux en France
- Le roi et son château

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

- หาความหมายของคาศัพท์
ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยของ
ฝรั่งเศส (5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

24 พฤษภาคม

- นาเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับ
วันหยุดตํางๆของนักเรียน
ฝรั่งเศสในรูปแบบ power
point (10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

8 มิถุนายน

- ฟังเรื่องราวและตอบคาถาม
เกี่ยวกับพระราชวังใน
ประเทศฝรั่งเศส
(5 คะแนน)
- นาเสนอบทความเรื่อง
“Le roi et son château”
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

21 มิถุนายน

งานกลุํม

1 ชิ้น

29 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

2 สิงหาคม

งานกลุํม

1 ชิ้น

17 สิงหาคม

- Le symbole de chaque
château
สอบกลางภาค
หนํวยที่ 3 เรื่อง Où
acheter en France?
- Expliquer comment
on achète en France?
- Les vocabulaires sur
les endroits où on
achète les objets
- Discuter sur les goûts
des achats
หน่วยการเรียน/

10 คะแนน

- ใบงานคาศัพท์เกี่ยวกับ
สถานที่ตํางๆ ที่ขายของ
แตํละประเภท (5 คะแนน)
- อภิปรายเกี่ยวกับรสนิยม
สิ่งของและสถานที่ในการ
จับจํายซื้อของ
(10 คะแนน)
วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่ง

เนื้อหาสาระโดยสังเขป
ลักษณะ/ประเภท
หนํวยที่ 4 เรื่อง A la table
des Français
- Les recettes du repas - บอกชื่ออาหารฝรั่งเศส
งานเดี่ยว
français
ที่รู๎จักได๎ (5 คะแนน)
- Les menus et les plats - ปฏิบัติตนตามแบบมารยาท
งานเดีย่ ว
du jour
บนโต๏ะอาหารแบบฝรั่งเศส
ได๎ถูกต๎อง (5 คะแนน)
- L’étiquette à la table - ใช๎คาศัพท์ในการเรียกชื่อ
งานเดีย่ ว
française
อุปกรณ์การทาอาหารได๎
ถูกต๎อง (5 คะแนน)
สอบปลายภาค
30 คะแนน

จานวนชื้น
1 ชิ้น

6 กันยายน

1 ชิ้น

7 กันยายน

1 ชิ้น

14 กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาตํางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา อ 33101 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ 5
2 คาบ / สัปดาห์
1.0 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ครูผู๎สอน 1. นางทัศนารี อํอนสุข
หัวหน๎ารายวิชา
2. นางสาวอรทัย จันทรังษี
หนํวยการเรียน/
เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

1. สมุดศัพท์ (4 คะแนน)
หนํวยที่ 1 The Changing
2. แบบฝึกหัด (4 คะแนน)
World
หนํวยที่ 2 Making Choices 3. การมีสวํ นรํวม
ในชั้นเรียน (4 คะแนน)

หนํวยที่ 3 You Can’t Live
Without It

1. สมุดศัพท์ (2 คะแนน)
2. แบบฝึกหัด (2 คะแนน)
3. การมีสํวนรํวม
ในชั้นเรียน (2 คะแนน)

* โครงงานค๎นคว๎าความรู๎เพิ่มเติมตามความสนใจ 1 เรื่อง
(10 คะแนน)
1. สํงหัวข๎อโครงงาน สัปดาห์ที่ 9 (4 คะแนน)
2. สํงเลํมโครงงาน สัปดาห์ที่ 15 (6 คะแนน)
สอบกลางภาค ( 10 คะแนน)
1. สมุดศัพท์ (2 คะแนน)
หนํวยที่ 4 Don’t Ever
2. แบบฝึกหัด (2 คะแนน)
Give Up
3. การมีสํวนรํวม
ในชั้นเรียน (2 คะแนน)

อํานนอกเวลา (External Reading) 1 เรื่อง (4 คะแนน)
หนํวยที่ 5 Do It Yourself 1. สมุดศัพท์ (2 คะแนน)

หนํวยที่ 6 Achievements
and Regrets

2. แบบฝึกหัด (2 คะแนน)
3. การมีสํวนรํวม
ในชั้นเรียน (2 คะแนน)
1. สมุดศัพท์ (2 คะแนน)
2. แบบฝึกหัด (2 คะแนน)
3. การมีสํวนรํวม
ในชั้นเรียน (2 คะแนน)

* นาเสนอเรื่องที่ค๎นคว๎าความรู๎เพิ่มเติม/ Presentation
( 10 คะแนน)
สอบปลายภาค ( 30 คะแนน)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ ประเภท
จานวนชิ้น
1. คาศัพท์ 2
1. รายบุคคล
หนํวยการเรียน
2. รายบุคคล
2. แบบฝึกหัด 2
3. รายบุคคล/
หนํวยการเรียน
จับคูํ /กลุํม
3. เกณฑ์การ
ประเมิน A
1. คาศัพท์ 1
1. รายบุคคล
2. แบบฝึกหัด 1
2. รายบุคคล
3. เกณฑ์การ
3. รายบุคคล/
ประเมิน A
จับคูํ /กลุํม
รายงาน
งานกลุํม 4 – 5 คน
1 ฉบับ
เกณฑ์การประเมิน B

แบบทดสอบ
1. รายบุคคล
2. รายบุคคล
3. รายบุคคล/
จับคูํ /กลุํม
งานกลุํม 4 – 5 คน
1. รายบุคคล
2. รายบุคคล
3. รายบุคคล/
จับคูํ /กลุํม
1. รายบุคคล
2. รายบุคคล
3. รายบุคคล/
จับคูํ /กลุํม

งานกลุํม 4 – 5 คน

1 ฉบับ

สัปดาห์ที่ 5
13 – 17 มิ.ย. 59

สัปดาห์ที่ 9
11 – 15 ก.ค. 59
สัปดาห์ที่ 13
8 – 11 ส.ค. 59
ตารางสอบกลางภาค

1. คาศัพท์ 1
สัปดาห์ที่ 14
2. แบบฝึกหัด 1 18 – 22 ม.ค. 59
3. เกณฑ์การ
ประเมิน A
นาเสนองาน 1 เรื่อง

สัปดาห์ที่ 15
สัปดาห์ที่ 16

1. คาศัพท์ 1
2. แบบฝึกหัด 1 29 ส.ค. – 2 ก.ย. 59
3. ประเมินตาม
เกณฑ์ A
1. คาศัพท์ 1
สัปดาห์ที่ 17
2. แบบฝึกหัด 1 5 – 9 ก.ย. 59
3. ประเมินตาม
เกณฑ์ A
นาเสนอหน๎าชั้น
เรียน 1 ครั้ง

เกณฑ์การประเมิน C

แบบทดสอบ
คะแนนรวม 100 คะแนน

กาหนดสํง

1 ฉบับ

สัปดาห์ที่ 17 - 18
5 – 16 ก.ย. 59
ตารางสอบปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา อ33203 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวอรทัย จันทรังษี หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาววิชุตา อินไผ่
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หนํวยที่ 1 : Metal Detectors
1. Metal Detectors & Scanner :
How They Work
2. How CT Scans Help the Military
หนํวยที่ 2 : : Respiration
1. How the Human Body
Breathes
2. Breathing Problems in Large
Cities

- อภิปรายกลุํม
(10 คะแนน)

หนํวยที่ 3 : Ships
1. Ship Design
2. America’s cup
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 : Avalanches
1. Anatomy of an Avalanche
2. How to Stop Avalanches

- รายงานกลุํม/สอบ
การเขียน
(10 คะแนน)
10 คะแนน
- สอบคาศัพท์ และ
อํานทาความเข๎าใจ
(10 คะแนน)

- สอบอํานทาความ
เข๎าใจ
(Comprehensive

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท
งานกลุํม

จานวนชิ้น
1

งานเดี่ยว

1

13 มิ.ย.59

งานกลุํม

1

4 ก.ค.59

งานเดี่ยว

1

ก.ค. 2559
8 ส.ค. 59

งานกลุํม

1

5 ส.ค. 59

งานเดี่ยว

1

10 ก.ย. 59

30 พ.ค.59

Reading )

(10 คะแนน)

หน่วยที่ 5 : Alternative Fuel
- นาเสนองาน
1. Choosing Between Alternative (15 คะแนน)
Fuels
2. Hybrid Cars vs. Electronic Cars -อํานออกเสียง
( 5 คะแนน)
สอบปลายภาค
30 คะแนน
รวมคะแนน
100 คะแนน

ก.ย. 2559

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สอบกลางภาค

10 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

กาหนดสํง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

11 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

22 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

1 กันยายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

9 กันยายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

16 กันยายน

หนํวยที่ 3 เรื่อง L’argent
- Compter de 70-100

- ใบงานจานวนนับ 70-100

- Faire des achats

(5 คะแนน)

- Parler de ton argent de
poche, de tes dépenses
- Parler de tes passion

- ทา Mind mapping ที่
แสดงการใช๎จํายจากเงินเก็บ
วําแบํงเป็นกี่สํวน (5 คะแนน)

- พูดถึงสิ่งที่ตนเองต๎องการได๎
(5 คะแนน)
หนํวยที่ 4 เรื่อง
L’alimentation
- Exprimer une quantité
- Parler de ton
alimentation
- Faire des
recommandations
- Faire une liste de
courses

- ใบงานคาคุณศัพท์บอก
ปริมาณ (5 คะแนน)

- เขียนรายการสิ่งของที่
จะต๎องซื้อมาทาอาหารเป็น
ภาษาฝรั่งเศส (5 คะแนน)

- พูดถึงอาหารจานโปรด
(5 คะแนน)

สอบปลายภาค

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ส33101 ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ 1 จานวน 2 คาบ/สัปดาห์
อัตราสํวนการประเมิน
ผู๎สอน

1.0 หนํวยกิต

ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30

1.นายเกตุ โพธิน์ ๎อย

หัวหน๎ารายวิชา นายเกตุ โพธิ์นอ๎ ย

2.นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์

ชิ้นงาน / ภาระงาน
หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1

เวลาและการแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์
1.เวลา ยุคสมัย และศักราชในประวัติ
ศาสตร์ไทย
2.การแบํงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
.............................................................
หน่วยที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์
1.วิธีการทางประวัติศาสตร์
2.การสร๎างองค์ความรู๎ทางประวัติศาสตร์
3.หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
............................................................
หน่วยที่ 3 ประเด็นสาคัญในประวัติศาสตร์
ไทย
1.ความเป็นมาของชนชาติไทย
2.อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย
3.การสถาปนาอาณาจักรไทยสมัยตํางๆ
4.การปฏิรูปประเทศไทย และเหตุการณ์สาคัญ
ในสมัยรัชกาลที่ 5
5.การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
6.บทบาทสตรีไทยในยุคสมัยตํางๆ
7.การค๎ากับตํางประเทศสมัยอยุธยา
8.ที่ปรึกษาและข๎าราชการตํางชาติในสมัย

การเก็บคะแนน
1.ระหว่างภาค 70
คะแนน
1) สอบยํอย ตาม
ตัวชี้วัด 30 คะแนน
2) ทาใบงาน/ แบบ
ฝึกหัด / รายงาน/
ค๎นคว๎า 30 คะแนน

ลักษณะ/
ประเภท

จานวน
ชิ้นงาน

-ข๎อสอบแบบ
ปรนัยตามตัว
ชี้วัด

สอบยํอย
ตัวชี้วัดละ
1 ครั้ง

-งานเดี่ยว
-งานคูํ
-งานกลุํม
-ใบความรู๎
-ใบงาน
-สื่อการสอน

-งานกลุํม
1 ชิ้น
-งานเดี่ยว
ตามจานวน
ตัวชี้วัด

กาหนดสํงงาน
และทดสอบ

-งานเดี่ยว / งาน
คูํ
สํงในคาบเรียนที่
2 ของทุกสัปดาห์
-งานกลุํมสํงภาย
ในวันที่ 29 ส.ค.
-สอบยํอยสอบใน
สัปดาห์ที่ 3 ของ
เดือน มิ.ย.- ส.ค.

3) สอบกลางภาค
10 คะแนน

-ข๎อสอบแบบ
ปรนัย 30
ข๎อ

21 – 25 ก.ค. 59

2.ปลายภาค
30 คะแนน

-ข๎อสอบแบบ
ปรนัย 60 ข๎อ

15 – 23 ก.ย.59

ชิ้นงาน / ภาระงาน
หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

การเก็บคะแนน

รัชกาลที่ 5
9.อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกที่มีตํอสังคมไทย
หน่วยที่ 4 ผลงานของบุคคลสาคัญในการ
สร้างสรรค์ชาติไทยด้านต่างๆ
1.สถาบันพระมหากษัตริย์
2.พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนาง
3.ศิลปินไทย
4.ชาวตํางชาติ
..............................................................
หน่วยที่ 5 การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย
1.การสร๎างสรรค์วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาไทย
2.วัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวัน
ออกที่มีอิทธิพลตํอวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย
3.ตัวอยํางของการสร๎างสรรค์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยในประวัติศาสตร์ไทย
4.ผลงานของบุคคลสาคัญที่มีสํวนสร๎างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
5.วิธีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาไทย

3.การประเมินผล
ประเมินจาก
-การทาแบบทดสอบ
ยํอย, สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
-การทาใบงาน
-การตอบคาถาม
-การค๎นคว๎า
-การรํวมอภิปราย
-การรํวมกิจกรรม
-การศึกษาค๎นคว๎า
จากแหลํงเรียนรู๎

ลักษณะ/
ประเภท

จานวน
ชิ้นงาน

กาหนดสํงงาน
และทดสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ส 30233 ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง 3

1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 90 : 10
ผูส้ อน 1.นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์ หัวหน๎ารายวิชา

หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยที่1

20 คะแนน

ความเป็นไทย

- การปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทย

- มารยาทไทย
- ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

15 คะแนน
- กิจกรรมกลุํม

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

รายบุคคล

กาหนดสํง

31 ส.ค.59

งานกลุํม 3-5 คน

1ชิ้น

5 คะแนน
หน่วยที่ 2

20 คะแนน

รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์

- ใบงาน 5 คะแนน

-ความเป็นมาของธงชาติไทย
-หลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
- พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์

- การปฏิบัติตนใน
พิธีหน๎าเสาธง การ
ประชุมระดับ
15 คะแนน

ใบงาน
1ชุด
การปฏิบัตติ นที่
การเข๎ารํวม
แสดงออกถึงความรัก กิจกรรมกับทาง
ชาติ การยึดมั่นใน
โรงเรียน
ศาสนา การเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยที่ 3
พระบรมราโชวาทและหลักทรงงาน
-พระบรมราโชวาท
-หลักการทรงงาน

15 คะแนน
-ใบงาน 5 คะแนน
ใบงาน
-งานกลุํม 5 คะแนน
งานกลุมํ 3-5 คน
-ทดสอบยํอย 5 คะแนน แบบทดสอบ

หนํวยที่ 4

20 คะแนน

พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ใบงาน 8 คะแนน

ใบงาน

31 ส.ค. 59

1 ชุด
1 ชิ้น

7 ส.ค. 59

1 ชุด

21 ส.ค. 59
1 ชิ้น

หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
-พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
-การมีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง

วิธีการเก็บคะแนน
กิจกรรมกลุํม/คูํ

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดสํง

กิจกรรมกลุํม

7 คะแนน
แบบทดสอบยํอย
5คะแนน

หนํวยที่ 5

15 คะแนน

การอยูํรํวมกันในสังคมแหํงความหลากหลาย - ใบงาน
-อัตลักษณ์และความหลากหลายในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
-การอยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและ
การพึ่งพาซึ่งกันและกัน
สอบปลายภาค ( หนํวยที่ 1-5 )

ใบงาน

1 ชุด

5 คะแนน
- กิจกรรมกลุํม
10 คะแนน
แบบทดสอบ
10 คะแนน

กิจกรรมกลุํม/คูํ

1 ครั้ง

11 ก.ย.59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559
รหัสวิชา ส 30290 ชื่อรายวิชา ภูมิศาสตร์การทํองเที่ยว จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1) นายอัครวัฒน์ ยอแสง หัวหน้ารายวิชา 2) นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
1. ความหมายคาวําภูมิศาสตร์ ทํองเที่ยว
2. ภูมิศาสตร์กับการทํองเที่ยว
3. สหวิทยาการกับการทํองเที่ยว
4. ภูมิศาสตร์กับการตัดสินใจเพื่อการทํองเที่ยว
5. อุปสงค์และอุปทานขององค์ประกอบอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยว
6. ประเภททรัพยากรการทํองเทีย่ ว
7. องค์ประกอบของการทํองเที่ยว
8. องค์ประกอบของแหลํงทํองเที่ยว
หน่วยที่ 2 : รูปแบบและมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว
1. รูปแบบการจัดการการทํองเทีย่ ว
1.1 รูปแบบการทํองเที่ยวในแหลํงธรรมชาติ
1.2 รูปแบบการทํองเที่ยวในแหลํงที่มนุษย์สร๎างขึ้น
2. การจัดการเพื่อการประเมินศักยภาพแหลํงทํองเที่ยว
หน่วยที่ 3 : ภูมิทัศน์ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว
1. ภูมิทัศน์แหลํงน้ากับการทํองเที่ยว
1.1 อําว เกาะ แหลม ทะเล
2. ภูมิทัศน์ด๎านภูมิประเทศกับการทํองเที่ยว
2.1 ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
2.2 ภูมิประเทศที่เป็นซากดึกดาบรรพ์
2.3 ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ
2.4 ภูมิทัศน์ด๎านภูมิอากาศและพืชพรรณ
หน่วยที่ 4 : ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
1. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมการทํองเที่ยวชุมชน
2. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมการทํองเที่ยวชุมชนภูมิปัญญาท๎องถิ่น
3. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
4. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมการทํองเที่ยวตานานท๎องถิ่น
หน่วยที่ 5 : ภูมิสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสาหรับการ
ท่องเที่ยวชุมชน
1. ความหมายของภูมสิ ารสนเทศ
2. ความเข๎าใจและการอํานแผนที่เพื่อการทํองเที่ยว
3. การใช๎ภูมิสารสนเทศเลือกแหลํงทํองเที่ยวชุมชน

วิธีการเก็บคะแนน
1. ใบงาน
2. แผนผังความคิด
3. แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

1. ใบงาน
2. การนาเสนอ
ผลงานด๎วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
(10 คะแนน)
1. ใบงาน
2. การนาเสนอ
ผลงานด๎วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3. แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
รายบุคคล
1 ชิ้น
รายบุคคล
1 ชิ้น
รายบุคคล
1 ชิ้น

30 พ.ค.59

รายบุคคล
รายกลุํม

1 ชิ้น

ภายในวันที่
13 มิ.ย. 59

รายบุคคล
รายกลุํม

1 ชิ้น
1 ชิ้น

1 ชิ้น

รายบุคคล

กาหนดส่ง

ภายในวันที่
20 มิ.ย. 59
1 ชิ้น

2. โครงงาน
รายกลุํม
จัดการทํองเที่ยว
ตามที่สนใจ
(10 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายในวันที่
25 ก.ค. 59

1. ใบงาน
2. แผนผังความคิด
3. แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
18 ก.ค. 59

รายบุคคล
รายบุคคล
รายบุคคล

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยที่ 6 : การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
1. ภูมินิเวศวิทยา
2. ทรัพยากรการทํองเที่ยว
3. ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรการทํองเที่ยว
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรการทํองเที่ยว
5. การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
6. การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ

1. ใบงาน
2. แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

หน่วยที่ 7 : ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว
1. ความสาคัญของการทํองเที่ยว
1.1 ผลทางด๎านเศรษฐกิจ
1.2 ผลทางด๎านสังคมและวัฒนธรรม
2. สถานการณ์ทํองเที่ยวไทย
3. จานวนนักทํองเที่ยวและรายได๎
3.1 การเดินทางข๎ามดํานตรวจคนเข๎าเมือง

1. ใบงาน
2. นาเสนอผลงาน
ด๎วยคลิปขําวพร๎อม
อภิปราย
3. แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

สอบปลายภาค

แบบทดสอบ
30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
รายบุคคล
1 ชิ้น
รายบุคคล
1 ชิ้น

รายบุคคล
รายกลุํม
รายบุคคล

ปรนัย 60 ข้อ
หน่วยที่
1,2,3,5,7

1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

กาหนดส่ง
ภายในวันที่
12 ส.ค. 59

ภายในวันที่
29 ส.ค. 59

ภายในวันที่
12 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา .พ30201 ชื่อรายวิชา สุขศาสตร์ความปลอดภัย 1 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80
ผูส้ อน 1.วําที่ ร.ท. บุรินทร์ ตั้งโสภณ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 1 ระบบอวัยวะ
1. ระบบประสาท
2. ระบบสืบพันธ์
3. ระบบตํอมไร๎ทํอ
หน่วยการเรียนที่ 2 ทักษะชีวิต
1. ความหมาย ความสาคัญและองค์ประกอบ
2. การตัดสินใจการแก๎ปัญหาในการควบคุม
อารมณ์
3.การคิดอยํางมีวิจารณญาณการคิดสร๎างสรรค์
4.ความสามารถสร๎างความสัมพันธ์กับผู๎อื่น
5. ตระหนักและเห็นคุณคําของตนเอง
หน่วยการเรียนที่ 3 เพศที่แตกต่าง
1.อธิบายสาเหตุความขัดแย๎งระหวํางเพศ
2.การป้องกัน การแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง
หน่วยการเรียนที่ 4 สุขภาพดีสร้างได้
1.แนวคิดและความสาคัญของการสร๎างเสริม
สุขภาพ
2.อธิบายบทบาทและความรับผิดชอบในการ
สร๎างเสริมดูแลสุขภาพ
หน่วยการเรียนที่ 5 สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข
1.วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอสุขภาพ
2.การป้องกันและแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม

หัวหน๎ารายวิชา

:

2. นายธนวิทย์

วิธีการเก็บคะแนน

20
วิกระยิน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

ใบงาน 5 คะแนน
สอบกลางภาค 3 คะแนน
สอบปลายภาค 2 คะแนน
ใบงาน 5 คะแนน
สอบกลางภาค 2 คะแนน
สอบปลายภาค 1 คะแนน
ใบงาน 5 คะแนน
สอบกลางภาค 1 คะแนน
สอบปลายภาค 2 คะแนน

งานเดี่ยว
ข๎อสอบ
ข๎อสอบ
งานเดี่ยว
ข๎อสอบ
ข๎อสอบ
งานเดี่ยว
ข๎อสอบ
ข๎อสอบ

1 ชิ้น
9 ข๎อ
4 ข๎อ
1 ชิ้น
6 ข๎อ
2 ข๎อ
1 ชิ้น
3 ข๎อ
4 ข๎อ

23-27 พ.ค. 59
18-22 ก.ค. 59
19-23 ก.ย. 59
6-10 มิ.ย. 59
18-22 ก.ค. 59
19-23 ก.ย. 59
13-17 มิ.ย. 59
18-22 ก.ค. 59
19-23 ก.ย. 59

ใบงาน 5 คะแนน
สอบกลางภาค 1 คะแนน
ใบงาน 5 คะแนน
สอบกลางภาค 1 คะแนน
ใบงาน 5 คะแนน
สอบกลางภาค 1 คะแนน
ใบงาน 5 คะแนน
สอบกลางภาค 1 คะแนน
ใบงาน 5 คะแนน

งานเดี่ยว
ข๎อสอบ
งานเดี่ยว
ข๎อสอบ
งานเดี่ยว
ข๎อสอบ
งานเดี่ยว
ข๎อสอบ
งานเดี่ยว

1 ชิ้น
3 ข๎อ
1 ชิ้น
3 ข๎อ
1 ชิ้น
3 ข๎อ
1 ชิ้น
3 ข๎อ
1 ชิ้น

20-24 มิ.ย. 59
18-22 ก.ค. 59
27 มิ.ย.-1ก.ค59
18 -22 ก.ค. 59
4 – 8 กค. 59
18-22 ก.ค. 59
11-15 ก.ค. 59
18 -22 ก.ค. 59
25 -29 ก.ค. 59

ใบงาน 5 คะแนน
ใบงาน 5 คะแนน

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

1 -5 ส.ค..59
8 -11 ส.ค. 59

ใบงาน 5 คะแนน
สอบปลายภาค 3 คะแนน
ใบงาน 5 คะแนน
สอบปลายภาค 2 คะแนน

งานเดี่ยว
ข๎อสอบ
งานเดี่ยว
ข๎อสอบ

1 ชิ้น
6 ข๎อ
1 ชิ้น
4 ข๎อ

15- 19 ส.ค. 59
19 -23 ก.ย. 59
22-26 ส.ค. 59
19-23 ก.ย. 59

ใบงาน 5 คะแนน
สอบปลายภาค 5 คะแนน

งานเดี่ยว
ข๎อสอบ

1 ชิ้น
10 ข๎อ

ใบงาน 5 คะแนน
สอบปลายภาค 5 คะแนน

งานเดี่ยว
ข๎อสอบ

1 ชิ้น
10 ข๎อ

29 สค. – 2
ก.ย.. 59
19-23 ก.ย. 59
5 – 9 ก.ย. 59
19 -23 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา พ30235 ชื่อรายวิชา ลีลาศ จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ หนํวยกิต 0.5 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู๎สอน 1. นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร หัวหน๎ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ลักษณะ/ประเภท

หนํวยที่ 1 : เรื่อง ปฐมนิเทศ
หนํวยที่ 2 : เรื่อง ประวัติความเป็นมา
กีฬาลีลาศของไทยและสากล และประวัติ
ความเป็นมาของจังหวะตลุง
- ประวัติกีฬาลีลาศของไทยและสากล
- ลักษณะเฉพาะ การสื่อความหมาย
ของจังหวะตําง ๆ ในกีฬาลีลาศสากล 10
จังหวะ
- ประวัติความเป็นมาของจังหวะตลุง
หนํวยที่ 3 : ฝึกทักษะกีฬาลีลาศจังหวะ
Rumba

1. ทดสอบความรู๎
ความเข๎าใจ สอบ
กลางภาคเรียนที่
1/2558 ( นอก
ตาราง )

1. งานเดี่ยว
คะแนน 10 คะแนน

1. ทดสอบทักษะการ
เต๎นลีลาศจังหวะ
Rumba
1. ทดสอบ Basic
Movement , Basic
in Place
2. ทดสอบทักษะการ
เต๎นลีลาศจังหวะ
Cha Cha Cha
1. ทักษะการนาการ
เต๎นลีลาศไปใช๎
2. ความคิด
สร๎างสรรค์ในการ
ออกแบบชุดลีลาศ
จากวัสดุเหลือใช๎

หนํวยที่ 4 : ฝึกทักษะกีฬาลีลาศจังหวะ
Cha Cha Cha

หนํวยที่ 5 : สรุปเนื้อหา

หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม

กาหนดสํงงาน

จานวน
ชิ้น
1

ภายใน 15 ก.ค. 59

1. งานคูํ
คะแนน 20 คะแนน

1

ภายใน 1 ก.ค. 59

1. งานคูํ
คะแนน 10 คะแนน

1

ภายใน 15 ก.ค. 59

2. งานคูํ
คะแนน 20 คะแนน

1

ภายใน 9 ก.ย. 59

1. งานกลุํม
คะแนน 20 คะแนน

1

ภายใน 23 ก.ย. 59

2. งานกลุํม
คะแนน 20 คะแนน

1

ภายใน 23 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา พ 30245 ชื่อรายวิชา สุขภาพเพื่อชีวิต
จานวน 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Anatomy
การประเมิน
- การทางานของระบบอวัยวะตํางๆ ได๎แกํ - Integration Health For 21st
-งานกลุํม
1 ชิ้น
ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ ระบบตํอมไร๎ทํอ Century Skills (10 คะแนน)
- ทบทวนระบบรํางกายเพื่อประยุกต์ใช๎ใน - แบบทดสอบท๎ายหนํวย (5 คะแนน)
-รายบุคคล
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 7 ระบบ
- ความสัมพัน ธ์ของการทางานของระบบ
ตํางๆในรํางกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Life skills
การประเมิน
- องค์ประกอบของทักษะชีวิต
- กรณีศึกษา ทักษะชีวิต
-งานคูํ
1 ชิ้น
- กิจกรรมการสร๎างและพัฒนาทักษะชีวิต
- แบบทดสอบท๎ายหนํวย (5คะแนน)
-รายบุคคล
- ความสามารถในการคิด การสื่อสาร การ
อยูํ รํ ว มกั น กั บ ผู๎ อื่ น การเห็ น คุ ณ คํ าในตนเอง
และผู๎อื่น ตลอดจนความสามารถในการตัดสิน
ปัญหา และแก๎ปัญหาได๎
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เพศศึกษารอบด้าน
การประเมิน
- ความแตกตํางทางเพศ
- โครงการลดความขัดแย๎งเรื่องเพศ
-งานกลุํม
1 ชิ้น
- ความขัดแย๎งเรื่องเพศสัมพันธ์
(10 คะแนน)
- ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย๎งเรื่องเพศ - แบบทดสอบท๎ายหนํวย
-รายบุคคล
- แนวทางป้องกันและแก๎ไขความขัดแย๎งใน - สอบกลางภาค (10 คะแนน) ***
-รายบุคคล
เรื่องเพศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ
- แนวคิดในการสร๎างเสริมดูแลสุขภาพ
- การประยุกต์ในความก๎าวหน๎าของ
เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์การแพทย์
- เครือขํายที่มีสํวนรํวมในการสร๎างเสริม
สุขภาพของบุคคลในชุมชนกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Health For Lifes
- ความสาคัญของระบบสุขภาพและ
สิ่งแวดล๎อมตํอคุณภาพชีวิต
- สุขภาพแบบองค์รวม

การประเมิน
- รายการสุขภาพกับเทคโนโลยี
(20 คะแนน )

- แบบทดสอบท๎ายหนํวย (5 คะแนน )

การประเมิน
- วารสารสุขภาพแบบองค์รวม
(15 คะแนน)

- สอบปลายภาค (20 คะแนน) ***

*** หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม ***

-นาเสนอ
งานกลุํม
-รายบุคคล

1 ชิ้น

-รายบุคคล

1 ชิ้น

กาหนด
ส่ง
13-17
มิ.ย.59

ในเวลา
เรียน

18-22
ก.ค.59
สอบ
นอก
ตาราง
1-15
ส.ค.59

1 ชิ้น

26
ส.ค.59

-รายบุคคล
สอบ
นอก
ตาราง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายวิชา ง33101 งานอาชีพ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค 80:20
หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีเก็บคะแนน ชิ้นวาน/ภาระงาน
กาหนดสํง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หนํวยที่ 1. ความปลอดภัยในการทาการเกษตร ทดสอบกํอนเรียน
รายบุคคล
ชั่วโมงแรก
10 คะแนน
- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
- แนวทางแก๎ไข
1ชิ้น
20 มิ.ย.59
ทางานกลุํม
- วัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัย
งานกลุํม
10 คะแนน
หนํวยที่ 2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- ความหมาย สาเหตุ
- เกษตรทฤษฏีใหมํ
หนํวยที่ 3 การขยายพันธุ์พืช
หนํวยที่ 4 โครงงาน
- การเขียนโครงงาน
- การทาโครงงาน
สอบกลางภาค 11 คะแนน
สอบปลายภาค 20 คะแนน

ทางานกลุํม
20คะแนน

งานกลุํม

1 ชิ้น

30 มิ.ย.59

ทางานกลุํม
20 คะแนน

งานกลุํม

1 ชิ้น

31 ก.ค.59

ทางานกลุํม
10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

30 ส.ค.59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 33102 ชื่อ วิชา งานอาชีพ 4 (งานชําง ) 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอนนายประชาธิป ใจกล้า
หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนํวยที่1 การทางานเพื่อการดารงชีวิต
- หลักการทางาน
- ทักษะในการทางาน
- คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ลักษณะนิสัย
ที่ดีในการทางาน
หนํวยที่ 2 งานชําง
- งานชํางพื้นฐานในบ๎าน
- การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องใช๎
ภายในบ๎าน
- การซํอมแซม บารุงรักษาเครื่องใช๎ภายใน
บ๎าน
หนํวยที่ 3 การออกแบบเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีและการออกแบบ
- กระบวนการเทคโนโลยีและการออกแบบ
ชิ้นงาน
- ตัวอยํางการสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
กระบวนการเทคโนโลยี
หนํวยที่ 4 งานอาชีพ
- การหางานหรือตาแหนํงที่วําง
- แนวทางสูํอาชีพ
ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดสํง

ใบงาน 5 คะแนน
การทางาน
5 คะแนน

รายบุคคล

2

27 พ.ค. 59

แบบทดสอบ
10 คะแนน

รายบุคคล

3

10 มิ.ย. 59

การทางาน
20 คะแนน

การทางานกลุํม

แบบทดสอบ
10 คะแนน

รายบุคคล

การทางาน
10 คะแนน

การทางานกลุํม

ใบงาน 10 คะแนน รายบุคคล

1 ก.ค. 59

2

5 ส.ค. 59

26 ส.ค. 59
1

9 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 30212 ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผูส้ อน 1. น.สพรทิพย์ กองจินดา หัวหน้ารายวิชา 2. นายอนันต์ สุโพธิ์ 3. นายสมพร ชัยวงษ์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รู้จักกับ SketchUp
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การใช้เครื่องมือหลัก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

การใช้เครื่องมือวาด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

การใช้เครื่องมือปรับแต่ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

เครื่องมือเกี่ยวกับงานเขียนแบบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

เครื่องมือจัดการมุมกล้อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

เครื่องมือสร้างภูมิภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เครื่องมือจัดการชิ้นงาน

สอบระหว่างภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
การนาเข้าและส่งออกชิ้นงาน

สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน
การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจาก
ชิ้นงาน
(10 คะแนน)
การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจาก
ชิ้นงาน
(10 คะแนน)
การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจาก
ชิ้นงาน
(10 คะแนน)
การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจาก
ชิ้นงาน
(10 คะแนน)
การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจาก
ชิ้นงาน
(10 คะแนน)
แบบทดสอบ (10 คะแนน)
การประเมินตามสภาพจริง
(20 คะแนน)
- ประเมินจาก
ชิ้นงาน
(20 คะแนน)
แบบทดสอบ (20 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

รายบุคคล

1 ชิ้น

พฤษภาคม 59

รายบุคคล

1 ชิ้น

มิถุนายน 59

รายบุคคล

1 ชิ้น

มิถุนายน 59

รายบุคคล

1 ชิ้น

กรกฏาคม 59

รายบุคคล

1 ชิ้น

สิงหาคม 59

1 ชิ้น

กันยายน 59

รายบุคคล
งานกลุํม
รายบุคคล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ง30291 ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจขนาดยํอม

2 คาบ/สัปดาห์ 1 หนํวยกิต

อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู๎สอน นางสาวสุจิตรา

อยูํเย็น

หนํวยการเรียนรู/๎ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนํวยที่ 1
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
หนํวยที่ 2
การเป็นผูป๎ ระกอบการ
หนํวยที่ 3
การเริม่ ต๎นธุรกิจขนาดยํอม
หนํวยที่ 4
รูปแบบของการประกอบธุรกิจ
หนํวยที่ 5
การเลือกวิธีการดาเนินธุรกิจ
สอบกลางภาค
หนํวยที่ 6
แผนธุรกิจ
หนํวยที่ 7
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
หนํวยที่ 8
การจัดโครงสร๎างองค์กร
หนํวยที่ 9
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หนํวยที่ 10
การวิเคราะห์และการวางแผนทาง
การตลาด
สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน
แบบฝึกหัด 5 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
รายบุคคล
1 ชิ้น

ใบงาน

5 คะแนน รายบุคคล

1 ชิ้น

ใบงาน

5 คะแนน รายบุคคล

1 ชิ้น

ใบงาน

5 คะแนน รายบุคคล

1 ชิ้น

ใบงาน

5 คะแนน รายบุคคล

1 ชิ้น

10 คะแนน
รายงาน 10 คะแนน รายกลุมํ

1 ชิ้น

ใบงาน

10 คะแนน รายบุคคล

1 ชิ้น

แบบฝึกหัด 5 คะแนน รายบุคคล

1 ชิ้น

แบบฝึกหัด 10 คะแนน รายบุคคล

1 ชิ้น

ใบงาน

1 ชิ้น

10 คะแนน รายบุคคล
20 คะแนน

กาหนดสํง
16 พ.ค.255927 พ.ค.2559
30 พ.ค.25593 มิ.ย.2559
6 มิ.ย.255910 มิ.ย.2559
13 มิ.ย.255924 มิ.ย2559
27 มิ.ย.25598 ก.ค.2559
11 ก.ค.255922 ก.ค.2559
25 ก.ค.25595 ส.ค.2559
8 ส.ค.255919 ส.ค.2559
22 ส.ค.255926 ส.ค.2559
29 ส.ค.25599 ก.ย.2559

